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Kokļu diena Babītes novadā
Šā gada 20. oktobrī Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā
norisināsies Kokļu diena, kas ir viens no projektu konkursa „Ģimenei.
Videi. Izaugsmei Babītes novadā” atbalstītajiem projektiem.
Kokļu dienas ietvaros Babītes novada iedzīvotāji tiek aicināti apmeklēt
tradicionālo kokļu spēles meistarklasi un kokļu mūzikas koncertu.

Simtgades velobrauciens –
60 kilometru
pa Babītes novadu

notais koklētāju ansamblis. Koncerta
centrālais notikums būs Lauras Jēkabsones Pirmās kokļu simfonijas „Pasaules radīšana” atskaņojums Latvijas
Nacionālās operas diriģenta Kaspara
Ādamsona vadībā.
Par savu darbu Laura Jēkabsone
raksta: „Leģendu par pasaules radīšanu ir daudz un dažādas – atkarībā no
etniskās piederības un atrašanās vietas pasaules kartē. Mēs, latvieši, esam
maza, bet stipra tauta, kuras izcelsme
vijas caur vēsturiskiem, mītiskiem un
pat pasaku stāstiem, kuru tēli – Dievs,
Saule, Mēness, Māra, Laima u.c. – vēl
šobaltdien caur folkloru, tautas mūziku
un dievturību dzīvo mūsu vidū.
Pirmo kokļu simfoniju „Pasaules
radīšana” veido četras daļas: 1. daļa
„Debesis. Auseklis”; 2. daļa „Zeme.
Jumis”; 3. daļa „Pazeme. Māra”; 4. daļa
„Visums. Saule”.
Skaņdarbs vēsta par pasaules radīšanu, skatoties caur latvietības prizmu.
Ritmisks, lirisks un episks muzikālais
ceļojums pirmajā kokļu simfonijā.”
Simfonijas atskaņojumā piedalīsies apvienotais koklētāju ansamblis,
Babītes vidusskolas 5.–9. klašu koris
un solists Rūdolfs Bērtiņš (baritons).
Apvienotā koklētāju ansambļa sastāvā
muzicēs koklētāju ansambļi „Atbalsis”,
„Balti”, „Dzītariņi”, „Liepa”, „Pūt, vējiņi”
un Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas koklētāju ansamblis.
Valda Bagāta,
projekta „Kokļu diena
Babītes novadā” vadītāja
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Tradicionālo kokļu spēles meistarklase notiks Babītes novada Kultūrizglītības centra Mazajā zālē no
plkst. 11.00 līdz 12.30, un to vadīs
koklētāja Latvīte Cirse (attēlā).
Latvīte Cirse ieguvusi bakalaura
grādu mūzikā un kokles spēlē Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
„Erasmus” studiju programmas ietvaros savas zināšanas papildinājusi Sibēliusa Mūzikas akadēmijā Somijā. Mūziķe ir pievērsusies tieši etnogrāfiskajai
koklei, uzstājoties kā koklētāja solo projektos un grupas „Vētras saites” sastāvā,
kā arī strādājot par etnogrāfiskās kokles
pedagoģi. Viņa ir radījusi virkni jaundarbu koncertkokļu ansambļiem.
Uz meistarklasi tiek aicināti visi interesenti – gan tie, kuriem jau ir sava
kokle, gan tie, kuri vēl tikai apsver sava
instrumenta iegādi. Iespēju robežās
meistarklases organizētāji sarūpēs
meistarklasē izmantojamas kokles.
Koklētāji ar saviem instrumentiem tiek
aicināti ierasties plkst. 10.30, lai uzskaņotu savus instrumentus.
Interesentus dalībai meistarklasē
lūdzam pieteikties, zvanot uz tālruņa
numuru 29624154.
Ja tev ir sava kokle, nāc, lai kopīgi muzicētu un iemācītos ko jaunu! Ja vēl nav,
nāc – varbūt pienācis laiks pamēģināt!
Kokļu mūzikas koncerts notiks
plkst. 19.00 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra Lielajā
zālē. Koncerta programmā paredzēta
mūsdienu latviešu komponistu Ērika
Ešenvalda un Valta Pūces mūzika
kokļu ansambļiem, ko atskaņos apvie-
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Šā gada septembra pēdējā sestdienā 30 Babītes novada iedzīvotāji un viesi pulcējās Piņķos, lai dotos
velobraucienā pa Babītes novadu. Nepilnās piecās stundās tika pieveikti 60 kilometri, lielākoties pa meža
un lauku ceļiem, kur pavērās Babītes novada un Valgundes pagasta dabas ainavas, pļavas, meži,
Gātes upe un Babītes ezers.

Lai gan velobrauciena sākumā lija
lietus un ceļš bija tāls, pasākumā
piedalījās ne vien pieaugušie, bet arī
bērni, no kuriem viens pieveica visu
maršrutu un piedalījās apbalvošanā. Pusceļā dalībnieki piedzīvoja arī
kādu neikdienišķu mirkli – pēc siltas
tējas iemalkošanas Gātes upes krastā
visi velobraucēji ar plostu pārcelās

upes otrā krastā un iepazina Salas
pagasta āres.
Pasākums noslēdzās pie Piņķu
ūdenskrātuves, kur Babītes sporta
komplekss nodrošināja siltu zupu un
katrs dalībnieks saņēma balvas, kas
veltītas Eiropas Sporta un veselības
nedēļai, Eiropas Senioru dienai un
Latvijas valsts simtgadei.

Pārcelšanās ar plostu
pāri Gātes upei.
Velobrauciena dalībnieku
kopbilde pasākuma
noslēgumā.

Paldies visiem velobrauciena dalībniekiem! Novēlam jums sportisku garu arī turpmāk. Uz tikšanos
jaunos sporta un aktīvās atpūtas
pasākumos!
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Muzikāli aizvadīta
Starptautiskā senioru diena

28. septembra vakarā „Vietvalžu” zālē valdīja mazliet citāda rosība. Līdz šim kino pasākumi „Vietvalžos”
vairāk bija saistīti ar Latvijas simtgades filmām, kas tapušas pavisam nesen, taču šoreiz kopā pulcējāmies,
lai pievērstos klasikai.
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1. oktobrī Piņķos, Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centrā, izskanēja Starptautiskajai senioru dienai veltīts
koncerts, kurā pulcējās vairāk nekā 90 viesu un dalībnieku.
Arī šogad ar muzikālu sniegumu koncertā priecēja Babītes novada
draugi – starptautiskās lidostas „Rīga” darbinieki –, kas senioru
priekam bija sarūpējuši ne vien līdzi dziedamās dziesmas,
bet arī svētku cienastu un autobusu nokļūšanai uz koncertu
un mājās (Babītē un Spuņciemā).

Kino un sarunas „Vietvalžos”

Koncertu ar dziesmām, dejām un
skaņdarbiem kuplināja Babītes novada jaunie mākslinieki, tostarp
Babītes Mūzikas skolas koklētāju
ansamblis „Dzītariņi” un vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Dārta”.
Pasākumu vadīja Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā „Vietvalži”
kultūras pasākumu organizatore Sabīne Upeniece.

Šis bija viens no 2018. gadā
Babītes novadā īstenotajiem pasākumiem, ko lidosta „Rīga” organizē sadarbībā ar Babītes novada
pašvaldības institūcijām atbilstoši
savstarpēji noslēgtajam sadarbības
memorandam.
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izstrādāta interaktīvā karte
tūrisma veicināšanai
Pierīgā un tai tuvākajos novados
Veiksmīgi īstenojot projektu „Tūrisms kopā”, ir sagatavota krāsaina
un ērta interaktīvā Pierīgas tūrisma karte, kurā apvienotas sešu novadu
tūrisma kartes, kas palīdzēs saņemt aktuālu un plašu informāciju par
tūrisma piedāvājumu Pierīgā un tai tuvākajos novados gan vietējiem
iedzīvotājiem, gan Latvijas un ārzemju viesiem.
Tūrisma kartē ir apkopota informācija par apskates objektiem, amatniekiem un saimniecībām, aktīvo atpūtu
un izklaidi Babītes, Jelgavas, Ozolnieku, Ķekavas, Olaines un Mārupes novadā.
Kartē ir pieejama informācija arī
par ēdināšanas pakalpojumiem un
naktsmītnēm, kā arī pievienota tūristiem cita noderīga informācija.
Kartē ir atrodami dažādu garumu
un grūtības pakāpes velomaršruti,
kas ir pieejami visos sešos novados.
Ceļotāju ērtībai visiem objektiem ir
norādītas GPS koordinātas. Pierīgas

apvienotā tūrisma karte ir pieejama
gan šo novadu interneta vietnēs, gan
arī vietējo rīcības grupu mājaslapās.
Projekts „Tūrisms kopā” (17-00A019.332-000005) tiek īstenots
Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.
Projektu īsteno biedrība „Pierīgas
partnerība”, lauku partnerība „Lielupe”, partnerība „Daugavkrasts” un
novadu pašvaldības.
Informāciju sagatavoja
„Pierīgas partnerība”

2019. gads ir Eduarda Pāvula 90. jubilejas gads. To atzīmējot, „Vietvalžos” katru mēnesi tiek izrādīta kāda
filma, kas bijusi nozīmīga E. Pāvula
daiļradē. Pēc filmas – tikšanās ar
kādu aktiera kolēģi vai laikabiedru,
daloties domās, pieredzētajā un atmiņās, kas saistītas ar mākslinieku.
Kā pirmā filma ciklā „Sarunas pie
Eida” tika rādīta kanoniskā filma
„Ceplis” ar E. Pāvulu galvenajā lomā.
Pēc filmas skatītājiem bija iespēja tikties ar aktieriem Regīnu Razumu un

Rolandu Zagorski (attēlā) – Austras
Zīles un Cēzara Caunes lomu atveidotājiem filmā. Tikšanās laikā aktieri
ne tikai kavējās atmiņās par filmēšanu
un darbu kopā ar Eduardu Pāvulu, bet
arī dalījās domās par latviešu kino šodien. Bija interesanti dzirdēt aktieru
atbildes uz jautājumiem no zāles –
gan par lomām, kas viņiem bijušas
sirdij tuvas vai, tieši otrādi, smagi nākušas, gan par latviešu filmām, kuras
viņi ierindotu labāko trijniekā. Laikam gan pārsteigumu neradīja fakts,

ka šajā topā abi mākslinieki nosauca
„Cepli”, nepiemirstot arī citas Rolanda
Kalniņa filmas. Pasākumu apmeklēja gan Salas pagasta, gan Piņķu un
Babītes iedzīvotāji, atvadoties jau
laikus precizējot, kad būs nākamais
pasākums un kas tajā gaidāms.
Dace Ulpe,
Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra
filiāles Salas pagastā „Vietvalži”
izstāžu zāles vadītāja

BIBLIOTĒKĀ NOTIKUŠIE PASĀKUMI SEPTEMBRĪ
Alises Eidones personālizstāde „Sapnis nomodā”

1. septembrī Babītes novada pašvaldības bibliotēkā tika atklāta Alises Eidones personālizstāde
„Sapnis nomodā”. Izstādē bija apskatāmas 11 lielformāta gleznas, kuras tapušas pēdējo piecu
gadu laikā, māksliniecei dzīvojot Norvēģijā. Darbos dominē svešumā sastaptie cilvēki, iespaidi un
emocijas. Pasākumu ieskandināja Babītes Mūzikas skolas audzēkņi ar skaistiem skaņdarbiem,
kam sekoja iepazīšanās ar pašu mākslinieci un darbu tapšanas procesu. Izstāde bija skatāma
Babītes novada pašvaldības bibliotēkā līdz septembra beigām un guva plašu skatītāju atsaucību.
Alise Eidone ir jauna, plašākai sabiedrībai vēl nepazīstama māksliniece ar ļoti lielu potenciālu.

Dzejas dienas

18. septembrī Babītes novada pašvaldības bibliotēkā notika Dzejas dienu pasākums ar dzejnieces, skolotājas Dainas Sirmās un mūziķa Uģa Pētersona piedalīšanos. Dzejniece lasīja dzejoļus
no dzejoļu krājumiem „Kailsals”, „Iekšpagalms” un „Dievaines”, savukārt Uģis Pētersons dzejas priekšlasījumam radīja muzikālu noskaņu. Dainas Sirmās dzeju caurvij stāstījumi par dažādām vietām un notikumiem, sastaptiem cilvēkiem, emocijām un pārdzīvojumiem dzīves laikā.

Elitas Veidemanes grāmatas „Zemdegas gruzd. Eduards Pāvuls”
muzikālie atvēršanas svētki

26. septembrī Babītes novada pašvaldības bibliotēkā, piedaloties Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājam Andrejam Encem, apgāda „Jumava” valdes priekšsēdētājam Jurim Visockim un citiem viesiem, notika grāmatas „Zemdegas gruzd. Eduards Pāvuls” muzikālie atvēršanas
svētki. Grāmatas prezentāciju vadīja grāmatas autore, žurnāliste un publiciste Elita Veidemane,
muzikālajās pauzēs vienojoties kopīgos priekšnesumos ar aktrisi un dziedātāju Raimondu Vazdiku.
Pasākuma laikā autore citēja fragmentus no grāmatas, kavējās atmiņās par leģendāro latviešu
aktieri Eduardu Pāvulu, viņa dzīves gājumu un kopā pavadītajiem mirkļiem.

Ināra Pētersone, Babītes novada pašvaldības bibliotēkas bibliotekāre
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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI SEPTEMBRĪ

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2018. gada 26. septembrī izskatīti 37 lēmumprojekti. Sēdē piedalījās 14 deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
1) piešķirt adresi „Vēja ziedi”, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0609 un
projektētajai degvielas uzpildes stacijai ar
tās funkcionāli saistītajām ēkām;
2) piešķirt adresi Dižbārdu iela 9-1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu
grupai 137,30 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0482 001 001. Piešķirt
adresi Dižbārdu iela 9-2, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu grupai
138,20 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0482 001 002;
3) piešķirt adresi Cidoniju iela 18-1, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads,
telpu grupai 188,7 m2 platībā. Piešķirt
adresi Cidoniju iela 18-2, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, telpu grupai
135,90 m2 platībā;
4) apstiprināt Babītes novada Babītes pagasta
Mežārēs nosaukumus trīs jaunveidotām ielām – Miera iela, Mazā Miera iela un Klusā
iela. Plānotajām zemes vienībām ar piešķirto nosaukumu Mazā Miera iela, Kleistu
iela noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi, atļaut zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus nekustamos īpašumus. Plānotajām
zemes vienībām ar piešķirto nosaukumu
Miera iela noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, saglabāt zemes vienības viena nekustamā īpašuma sastāvā. Plānotajām
zemes vienībām ar piešķirtajām adresēm
Miera iela 1, Miera iela 3, Miera iela 5, Miera
iela 2A, Miera iela 2, Miera iela 4 Mežārēs,
Babītes pagastā, Babītes novadā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un
atļaut zemes vienības reģistrēt kā atsevišķus
nekustamos īpašumus. Atlikušajai zemes
vienības daļai 1,56 ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „Smilgu pļava” un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (0600);
5) atļaut apvienot nekustamā īpašuma
„Kārklu iela 12” zemes vienību 0,029 ha
platībā un nekustamā īpašuma „Kūdra
12-20” zemes vienību 0,033 ha platībā.
Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,062 ha noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūve (0601) un piešķirt nosaukumu un adresi „Kārklu iela 12”, Kūdra,
Salas pagasts, Babītes novads. Likvidēt
nekustamā īpašuma nosaukumu „Kūdra
12-20” un adresi Kārklu iela 14, Kūdra,
Salas pagasts, Babītes novads;

6) atļaut apvienot nekustamā īpašuma „Priežupes” blakus esošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 80880030006 un
80880030208 Salas pagastā, Babītes novadā, apvienotajai zemes vienībai saglabāt nosaukumu „Priežupes”. Noteikt apvienotajai
zemes vienībai ar kopējo platību 1,587 ha
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLMK- 0101);
7) mainīt nekustamajā īpašumā „Apogi”
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 003 0318 Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
uz individuālo dzīvojamo māju apbūve
(0601) 0,5040 ha platībā;
8) mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Lakstīgalu ielai piegulošajām zemes vienībām Lakstīgalu ielā 1, Lakstīgalu ielā 2,
Lakstīgalu ielā 3, Lakstīgalu ielā 4, Lakstīgalu
ielā 5, Lakstīgalu ielā 6, Lakstīgalu ielā 8,
Lakstīgalu ielā 10, Piņķos, Babītes pagastā,
Babītes novadā, uz individuālo dzīvojamo
māju apbūve (0601);
9) mainīt nekustamajā īpašumā „Zemdegas
1” ietilpstošajai zemes vienībai 4,74 ha
platībā Piņķos, Babītes pagastā, Babītes
novadā, visā platībā noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201);
10) mainīt nekustamajā īpašumā Atpūtas iela 6
ietilpstošajai zemes vienībai 0,1113 ha platībā Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);
11) mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Liedaga ielai piegulošajām zemes vienībām Liedaga iela 1, Liedaga iela 2, Liedaga
iela 3, Liedaga iela 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601);
12) mainīt nekustamajā īpašumā Jūrmalas
iela 49 ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0331
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) 0,2885 ha platībā;
13) mainīt nekustamajā īpašumā Rīgas iela 11
ietilpstošajai zemes vienībai 0,0625 ha platībā Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi uz vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi
Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2018. gada
13. septembrī izskatīti četri lēmumprojekti. Sēdē piedalījās deviņi deputāti.
Domes lēmumi īsumā:
1) apstiprināt atsavināmās cirsmas
nekustamajā īpašumā „Vēja ziedi”
nosacīto cenu 4725 eiro apmērā;
2) atsavināt Babītes novada pašvaldības kustamo mantu – cirsmu, kas
atrodas 1. kv. meža zemes nogabalos
pašvaldības nekustamajā īpašumā
„Vēja ziedi”, zemes vienībā 0,57 ha
platībā, Babītes pagastā, Babītes novadā, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli. Uzdot pašvaldības īpašumu
izsoles komisijai izstrādāt un iesniegt
apstiprināšanai cirsmas izsoles noteikumus un organizēt cirsmas izsoli;

3) izslēgt Babītes novada pašvaldības
iepirkumu speciālisti Ingu Ķemeri
no Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļu sastāva. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības
iepirkumu speciālisti Santu Ozoliņu
par Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekli;
4) atteikt biedrībai „Sīļukalni” atjaunot
procesuālo termiņu ar būvniecības
ieceri saistīto lēmumu apstrīdēšanai.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

14) mainīt nekustamajā īpašumā „Baltā iela”
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā,
ietilpstošajai zemes vienībai 0,1213 ha platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601). Likvidēt nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr. 8048 003 0808
piešķirto nosaukumu „Baltā iela”, aizstājot to ar nekustamajā īpašumā ietilpstošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 003 1233 adresi Lakstīgalu iela 7;
15) mainīt nekustamajā īpašumā Rožu iela 22,
Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā,
ietilpstošajai zemes vienībai 1,62 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0353 noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
uz trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve (0702);
16) apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10
„Par Babītes pagasta padomes 2003. gada
19. februāra saistošo noteikumu Nr. 03
„Par zemes gabala „Vītoliņi” (kadastra
Nr. 80480040180) sadali un apbūvi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”;
17) noslēdzot servitūta līgumu ar vienu personu, apgrūtināt Babītes novada pašvaldības īpašumu Meistaru iela 3, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads, ar ceļa
servitūtu 63 m² platībā par labu nekustamajam īpašumam Meistaru iela 3A,
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums
8048 003 0875;
18) izbeigt 27.12.2013. noslēgto zemes nomas
līgumu Nr. 155/2013 ar vienu personu par
nekustamajā īpašumā „Dārzi” ietilpstošās
zemes vienības ar nosacīto nosaukumu
„Mežāres” daļas 0,02 ha platībā iznomāšanu;
19) noslēgt zemes nomas līgumu ar divām
personām par pašvaldības īpašumā „Dārzi”
esošās zemes vienības ar nosacīto nosaukumu „Virsaiši” daļas iznomāšanu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības
vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai
un uzturēšanai. Zemes nomas termiņš no
2018. gada 15. oktobra līdz 2019. gada
31. decembrim;
20) izsniegt izziņu trīs personām par piekrišanu
iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Babītes novadā;
21) izīrēt vienai personai Babītes novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr. 6 Celtnieku
ielā 1, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā; izīrēt piecām personām sociālos dzīvokļus Nr. 3. Nr. 7, Nr. 2, Nr. 9, Nr. 8 dzīvojamajā ēkā „Mildas”, Babītē, Babītes pagastā,
Babītes novadā;

22) uzņemt vienu personu pašvaldības dzīvokļu rindā;
23) apstiprināt nosacīto cenu 1710 eiro apmērā atsavināmā nekustamā īpašuma Salas
pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai
0,0322 ha platībā;
24) apstiprināt nosacīto cenu 20 000 eiro
apmērā atsavināmajam nekustamajam
īpašumam „Papardes”-10, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kas sastāvu no
dzīvokļa Nr. 10 ar kopējo platību 71,1m²
un kopīpašuma 711/9314 domājamām
daļām no būves ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0304 001 un 711/9314 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8088 005 0304;
25) apstiprināt Babītes novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Ezīši” Babītes pagastā, Babītes novadā, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8048 002 0083 izsoles ar pretendentu
atlasi rezultātus; apstiprināt izsoles uzvarētāju, slēgt līgumu par nekustamā
īpašuma pārdošanu;
26) apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes
novada pašvaldības kustamās mantas –
cirsmas atmežojamā meža zemē pašvaldības nekustamajā īpašumā „Vēja ziedi”,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
80480030609, 0,57 ha platībā, Babītes pagastā, Babītes novadā, atsavināšanas izsoles
noteikumi”;
27) apstiprināt Babītes novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Jaunlieknas” Babītes pagastā, Babītes novadā,
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0085 izsoles ar pretendentu atlasi rezultātus, apstiprināt izsoles
uzvarētāju un slēgt līgumu par nekustamā
īpašuma pārdošanu;
28) apstiprināt Babītes novada pašvaldības
pretkorupcijas pasākumu plānu;
29) izteikt Babītes novada pašvaldības domes
2014. gada 12. augusta lēmuma „Par nomas maksas noteikšanu Babītes vidusskolas
ēdināšanas kompleksā un kafejnīcā” (protokols Nr. 9, 3.§) 1. punkta pirmo rindkopu
jaunā redakcijā;
30) pagarināt 2013. gada 11. oktobrī savstarpēji noslēgto nedzīvojamo telpu nomas
līgumu ar IK „Dr. Gitas Ertas privātprakse” par telpām Nr. 1 līdz Nr. 3 saskaņā ar
VZD ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu,
kopā 63,3 m², kas atrodas ēkā „Doktorāts”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes
novads, un tām piekrītošo zemes vienības
daļu ar platību 513 m2 veselības aprūpes

funkciju nodrošināšanai uz laiku līdz
2024. gada 12. oktobrim;
31) atļaut pārdot Babītes novada pašvaldības
grāmatvedības bilancē atrodošos kustamo
mantu – 12 divstāvu gultas – par brīvu cenu.
Izveidot kustamās mantas novērtēšanas komisiju minētās kustamās mantas nosacītās
cenas noteikšanai un apstiprināšanai domē;
32) apstiprināt Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 2018. gada izdevumu tāmi
uz vienu audzēkni atbilstoši iepriekšējā gada
naudas plūsmas izdevumiem, lai veiktu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām;
33) apstiprināt Babītes novada pašvaldības
saistošos noteikumus Nr. 11 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības
2018. gada budžetā”;
34) piešķirt Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajai draudzei finansējumu 166 939,67 eiro
apmērā būvprojekta „Piņķu Sv. Jāņa baznīcas teritorijas labiekārtošana” realizācijai
no Babītes novada pašvaldības budžeta ar
nosacījumu, ka finansējums tiek piešķirts
pa mēnešiem pēc attaisnojuma dokumentu (kopiju) saņemšanas par iepriekšējā
mēnesī faktiski apgūtā būvprojekta realizācijas apjoma; 2018. gadā kopā izmaksāt
ne vairāk kā 100 000 eiro; 2019. gadā izmaksāt atlikušo summu;
35) piešķirt 11 Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra darbiniekiem naudas balvu mēnešalgas apmērā par ieguldījumu XXVI Vispārējo latviešu dziesmu
un XVI Deju svētku procesa sagatavošanā,
augstu māksliniecisko kvalitāti un aktīvu
piedalīšanos svētku norisēs;
36) atlikt lēmuma pieņemšanu par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistes dalībai
mācību-treniņu nometnē Valgā, Igaunijā,
fizioterapeita pakalpojumu apmaksai un
sporta inventāra iegādei informācijas precizēšanai. Iedalīt 150 eiro biedrībai „Latvijas
Airēšanas federācija” sportista dalībai „Baltic Cup” sacensībās airēšanā laika periodā no
2018. gada 29. līdz 30. septembrim Krušvicā Polijā. Iedalīt 60 eiro sportistei dalībai
sporta nometnē „Ziema Konstantinovs
Anatolijs”, kas norisināsies no 2018. gada
26. līdz 31. decembrim;
37) piešķirt Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem ikgadējo atvaļinājumu no 2018. gada 8. līdz
22. oktobrim.
Andrejs Ence,
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

SAIMNIECISKIE DARBI BABĪTES NOVADĀ SEPTEMBRĪ
Nekustamais īpašums

• Turpinās Babītes vidusskolas piebūves būvdarbi, noslēgts līgums ar SIA „Firma L4” par
objekta būvuzraudzību no 1. oktobra. Tiek
gatavots līgums par autortiesību nodošanu
SIA „BM projekts”, jo esošais būvprojekta
autors no autortiesībām atteicies.
• Noslēgts līgums, un līdz novembra beigām
nekustamajā īpašumā Liepu alejā 17, Babītē,
tiks uzstādītas rotaļu iekārtas.
• Saskaņā ar domes lēmumiem par atsavināšanu veikta divu pašvaldības nekustamo
īpašumu un cirsmas nekustamajā īpašumā
„Vēja ziedi” Babītes pagastā, Babītes novadā, novērtēšana.

Ceļi, meliorācija un apgaismojums

• Pabeigta Vārpu ceļa Dzilnuciemā pārbūve,
Skolas ielas Piņķos pārbūve un autostāvlaukuma asfaltbetona segas atjaunošana Rīgas
ielā Piņķos.

• Pabeigti būvdarbi Alstu ielā Spilvē, Augļu
un Ziedu ielas posmā Priežciemā, Meža ielā
Babītē. Turpinās Straupes ceļa posma Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, pārbūve.
• Parakstīti līgumi par Kļavu ceļa posma
Spuņciemā atjaunošanu un par teritorijas
labiekārtošanu Sila ielas posmā Babītē.
• Noslēgts līgums uz diviem gadiem ar
SIA „Clean R” par Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbiem ziemas periodā.
• Turpinās Dzilnupes sūkņu stacijas pārbūves
darbi un atjaunota caurteka Stropu ielā
Spilvē.
• Noslēgts līgums ar SIA „Latkons” par luksofora uzturēšanas darbiem Piņķos.
• Pabeigta apgaismojuma izbūve Kleistu ielas
posmā no valsts autoceļa A5 līdz Kleistu
ielas 0,3. kilometram, turpinās apgaismojuma izbūve posmā no Sila ielas līdz Rožu ielai
Babītē, posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai

Piņķos un posmā no autoceļa A10 līdz īpašumam „Vietvalži” Babītes novadā.

Pašvaldības iestādes

• Izsludināti iepirkumi par degvielas iegādi
Babītes novada pašvaldības autotransporta
nodrošināšanai un veļas mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojuma sniegšanu Babītes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
• Babītes sporta kompleksā lielajā sporta zālē
turpinās grīdas remonts.
• Uzstādīti baneri ar novada logo uz ielu apgaismojuma balstiem Piņķos.
• Noslēgts līgums par transporta pakalpojumiem neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem Kultūrizglītības centra vajadzībām.
• Babītes pirmsskolas izglītības iestādē nomainīti apkures katli un apkures sistēma.
Elfa Sloceniece,
Babītes novada pašvaldības izpilddirektore
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Smaku emisijas pasākumi dūņu laukos Vārnukrogā

PASĀKUMI BABĪTES NOVADĀ
Kultūra

n 20. oktobrī Kokļu dienas Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos. Tradicionālo kokļu spēles meistarklase
no plkst. 11.00 līdz 12.30, kokļu mūzikas koncerts plkst. 19.00.
Ieeja pasākumā bez maksas.
n 31. oktobrī plkst.18.00 Bērnu maskošanās svētki Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži”.
Kopš senseniem laikiem gada tumšā puse latviešiem ir maskošanās
laiks. Čigāni, budēļi, ķekatas, kaitas, tatari, spiekstiņi, kurciemi, Mārtiņbērni, Katrīnas bērni, buki, miežvilki – tie ir tikai daži no vairāk nekā
70 Latvijā sastopamajiem dažādu masku grupu nosaukumiem. Maskošanās izdarības saistītas ar gadskārtām un notika galvenokārt gada
tumšajā pusē. Arī „Vietvalžos” jau pavisam drīz notiks maskošanās, spokošanās un baidīšanās! Maskošanās svētku programma: plkst. 18.00
atdarināšanas konkurss „Faktors X” (pieteikšanās dalībai konkursā
– līdz 29. oktobrim, vairāk informācijas pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv, sadaļā „Aktualitātes”). Žūrijā Čingo Baba, burvis Petrozīlijus Cvakelmans un Rūķis Cukurgrauzis! Plkst. 19.00 Saldo spociņu
un zirneklīšu darbnīcas, masku darināšanas darbnīcas lieliem un maziem,
rotaļas un lielā spokošanās ballīte ar pasaku tēliem! Maskošanās svētkus
vadīs Oza Ragana, Grāfs Drakula un citi šaušalīgi pasaku tēli. Bezmaksas
ieeja viesiem ar maskām. Ieeja bez maskas – 1 eiro.
n 9. novembrī plkst. 19.00 filma „Homo Novus” Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos. Biļetes uz filmu Kultūrizglītības centrā var iegādāties katru darbdienu no plkst. 8.00
līdz 20.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Biļetes cena – 3 eiro.

„Saules mūžu Latvijai!” – valsts simtgadei veltītie
kultūras pasākumi Babītes novadā

n 2. novembrī plkst. 19.00 spēlfilma „Tēvs nakts” Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos.
Biļetes uz filmu var iegādāties katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 20.00,
sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Biļetes cena – 3 eiro.
n 10. novembrī plkst. 16.00 koncertprogramma ar mūsdienīgām
tautasdziesmām „Es nopinu vainadziņu” Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos. Piedalās vokālie ansambļi „Karameles”, „Ledenītes” un „Bon Bon”. Ieeja bez maksas.
n 16. novembrī plkst. 19.00 svētku koncerts Babītes novada
pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā „Vietvalži”.
Plkst. 21.00 svētku balle; spēlēs grupa „Zaļā galma kapela”. Ieejas
maksa – 7 eiro.
n 17. novembrī plkst. 12.00 svētku koncerts Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A, Piņķos. Piedalīsies Babītes Mūzikas skolas kamerorķestris, audzēkņi un pedagogi.
Koncertu vadīs Dailes teātra aktieri Ērika Eglija un Gints Grāvelis.
Ieeja bez maksas.

n 17. novembrī plkst. 21.00 svētku balle ar grupu „Vēja radītie”
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā Jūrmalas ielā 14A,
Piņķos. Galdiņu rezervācija no 1. novembra, zvanot uz tālruņa numuru
67914450. Pasākuma laikā darbosies kafejnīca. Valsts dzimšanas dienas sagaidīšana plkst. 24.00. Ieejas maksa 7 eiro.

Dievkalpojumi

n 18. novembrī plkst. 11.00 ekumēniskais dievkalpojums – aizlūgums par Latviju Piņķu Sv. Jāņa baznīcā. Piedalīsies Babītes novada
pašvaldības jauktais koris „Atskaņa” (diriģente Ginta Pētersone).
n 18. novembrī plkst. 13.00 Salas Sv. Jāņa baznīcā valsts Simtgades
svētku dievkalpojums.

Bibliotēkā

Pasākumi
n 19. oktobrī plkst. 10.30 bibliotekārā nodarbība PII „Saimīte” grupai „Bitītes”.
n 29. oktobrī plkst. 15.00 radošā darbnīca „Latvju zīmes” pērļošanas
tehnikā.
n 30. oktobrī plkst. 14.30 pasaku pēcpusdiena „Brīnumpasakas”.
Tematiskās izstādes
n Babītes vidusskolas keramikas pulciņa darbu izstāde „Putnu dienas”.
n „Dziedāšanas tradīcijas Babītes novadā. Koris „Atskaņa” laiku lokos”.
n „Iepazīsim Latviju! Mūsu spēka zīmes”.
n „„Babītes Ziņas” – novada vēstures atspulgs” līdz 20. oktobrim.
n Lidostas „Rīga” fotoizstāde.
n „Oranžo grāmatu” izstāde.
Ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas izstādes
n Aktieris Uldis Dumpis
n Rakstnieks Alberts Bels
n Dramaturgam, aktierim, režisoram Ādolfam Alunānam – 170
n Tēlniekam Kārlim Zālem – 130
Jaunieguvumu izstāde
n Bērnu grāmatas, nozaru literatūra, daiļliteratūra.
Sports
n 19. oktobrī Latvijas čempionāts un Babītes novada atklātais čempionāts
krosā. Pulcēšanās pie Babītes vidusskolas Jūrmalas ielā 17, Piņķos. Cīņa
par Latvijas čempiona titulu notiks U-18, U-20, U-23 un elites grupās,
bet par Babītes novada atklātā čempionāta uzvarētāja titulu varēs cīnīties
dažādu vecumu dalībnieki – sākot ar 2011. gadā dzimušiem līdz pat senioru vecumam. Informāciju par startu un pulcēšanās laikiem lūdzam skatīt
Latvijas Vieglatlētikas savienības interneta vietnē athletics.lv.

Babītes novada koklētāju ansamblis „Balti” sagaida pāvestu Francisku lidostā

FOTO: „VATICAN NEWS”

Pēc divu dienu ilgas viesošanās Lietuvā pirmdien, 24. septembrī, vizītē Latvijā ieradās pāvests Francisks. Pāvestu
Francisku vizītē uz Baltijas valstīm
pavadīja Svētā Krēsla delegācija 35 cilvēku sastāvā. Rīgas lidostā augsto viesi
sagaidīja Latvijas Valsts prezidents
Raimonds Vējonis, Latvijas katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs un citas
personas. Ar latviešu seno instrumentu – kokļu – skaņām vizīti kuplināja
Babītes novada koklētāju ansamblis
„Balti” (vadītāja Valda Bagāta).
Māra Mičule,
Babītes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

NĀKAMAIS „BABĪTES ZIŅU” IZDEVUMS 20. NOVEMBRĪ

2018. gada 20. septembrī Babītes novada pašvaldībā saņemta vēstule
no SIA „Rīgas ūdens” par smaku emisiju samazināšanas pasākumiem
dūņu laukos Vārnukrogā 2104, Priedainē, Jūrmalā, kurā teikts,
ka traucējošo smaku ierobežošanai SIA „Rīgas ūdens” noslēgusi līgumu
„Par smaku izplatības ierobežošanu no atklātā dūņu uzglabāšanas
rezervuāra Vārnukrogā”, kur cita starpā paredzēta smaku izplatības
ierobežošana no atklātās dūņu uzglabāšanas krātuves Nr. 2.
Noslēgtā līguma ietvaros smaku izplatības ierobežošanai ap dūņu uzglabāšanas krātuvi Nr. 2 tika uzstādīta
augstspiediena miglošanas sistēma. Tā
darbojas kā sīkdispersijas miglotājs,
kas izkliedē šķidrumu gaisā, veidojot
disperso sistēmu virs smaku emisijas
avota. Dispersijas veidošana virs smaku emisijas avota gan absorbē, gan arī
iesaistās reakcijā ar smaku izraisošām
daļiņām/vielām, kā rezultātā smaku
emisija tiek samazināta.
Vienlaikus šā gada 23. jūlijā un 2. augustā tika noņemti paraugi smaku
analīzei – pirms miglošanas sistēmas
darbības, pēc miglošanas sistēmas vienas stundas darbības laika, desmit darbības dienām un trīsdesmit darbības
dienām. Smaku paraugu ņemšana tika
veikta pie gaisā fiksētiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. Paraugu ņemšanu, testēšanu un pārskatu sagatavošanu nodrošināja SIA „Vides audits”
laboratorijas personāls.
Pamatojoties uz laboratorijā veiktās testēšanas rezultātiem, ir vērojama
tendence smaku koncentrācijai samazināties smaku neitralizējošo reaģentu
izsmidzināšanas laikā virs dūņu uzglabāšanas krātuves Nr. 2. Smaku koncentrācija pēc smidzināšanas iekārtas darbības uzsākšanas vidēji samazinājās par

80% no sākotnējās smaku koncentrācijas, kura tika mērīta pirms smidzināšanas iekārtas testa režīma uzsākšanas.
Vienlaikus SIA „Rīgas ūdens” informē, ka smaku emisijas samazināšanas pasākumi dūņu laukos Vārnukrogā 2104, Priedainē, Jūrmalā,
tiks turpināti. Smaku emisijas avots
Vārnukrogā 2104, Priedainē, Jūrmalā,
ir atūdeņotas dūņas, kuras tiek novietotas teritorijā uzglabāšanai saskaņā ar
Ministru kabineta 2006. gada 2. maija
noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par
notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”
prasībām, kur noteikts, ka šāda veida
dūņas jāuzglabā vienu gadu vai apstrādājot jākompostē, tās vēlāk izmantojot
lauksaimniecībā. Notekūdeņu attīrīšanas procesā veidojas bioloģiskas dūņas.
Lai nepieļautu to nonākšanu Baltijas
jūrā, tās jāatdala no notekūdeņu attīrīšanas procesa. Normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā utilizējot dūņas,
SIA „Rīgas ūdens” izmanto labākās
pieejamās tehnoloģijas un utilizācijas
veidus ar zemākajām izmaksām.
Informāciju, pamatojoties
uz Babītes novada pašvaldībā
saņemto SIA „Rīgas ūdens” vēstuli,
sagatavoja Māra Mičule

Šā gada septembrī Babītes novadā
piedzimuši desmit bērni:
divas meitenes
un astoņi zēni.
Iedzīvotāju skaits
2018. gada 1. oktobrī – 11 345.

NUMURA PIELIKUMĀ
Saistošie noteikumi Nr. 8
„Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības
28.03.2018. saistošajos noteikumos Nr. 2
„Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība
nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības
pakalpojumam”

Babītes novada pašvaldība

s informatīvā izdevuma

„Babītes Ziņas” 2018. gada

16. oktobra (102.) numura

pielikums

BABĪTES NOVADA PAŠV
ALDĪBAS
DOME
Reģ. Nr. 90000028870
Centra iela 4, Piņķi, Babītes
pagasts, Babītes novads,
Tālr. 26120706, 67914650,
fakss 67914435, e-pasts dome@babi LV-2107
te.lv, www.babite.lv
Babītes novada Babītes pagastā

2018. gada 29. augustā,
Babītes pagastā, Babītes

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
Ar Babītes novada pašvaldības
domes
2018. gada 29. augusta lēmumu
(protokols Nr. 9, 30. §)

novadā

Nr. 8

PAR GROZĪJUMIEM BABĪTES

NOVADA PAŠVALDĪBAS
28.03.2018. SAISTOŠA
„KĀRTĪBA, KĀDĀ BABĪTES
JOS NOTEIKUMOS NR.
2
NOVADA PAŠVALDĪBA
NODROŠINA LĪDZFINA
NSĒJUMU BĒRNU UZRAUDZ
ĪBAS PAKALPOJUMAM”

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
Izdarīt Babītes novada pašvaldības
28.03.2018. saistošajos noteikumos
43. panta trešo daļu
pakalpojumam”, turpmāk
Nr. 2 „Kārtība, kādā Babītes
tekstā –
novada pašvaldība nodrošina
1. Izteikt Noteikumu 1. punktu Noteikumi, šādus grozījumus:
līdzfinansējumu bērnu uzraudzības
šādā
„1. Saistošie noteikumi, turpmāk redakcijā:
tekstā – Noteikumi, nosaka
pakalpojumam par vienu
pašvaldības līdzfinansējumu
bērnu no
un tā piešķiršanas kārtību
fiziskas personas sniegtajam
pašvaldības pirmsskolas izglītības pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas
bērnu uzraudzības
pamatizglītības uzsākšanai,
iestāžu reģistra rindā.”.
2. Papildināt Noteikumu
ja bērns reģistrēts uzņemšanai
3. punktu aiz vārdiem „pirmsskolas
Babītes novada
3. Papildināt Noteikumus
izglītības iestādi” ar vārdiem
ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
„kamēr bērns reģistrēts šajā
„3.1 Bērna likumiskais pārstāvis
izglītības iestādē.”.
par vienu bērnu mēnesī no
veidiem – privātās pirmsskolas
Babītes novada pašvaldības
ir tiesīgs saņemt tikai vienu
apmeklējumam vai bērnu
no Babītes novada pašvaldības
uzraudzības pakalpojumam
4. Izteikt Noteikumu 8. punktu
.”.
līdzfinansējuma
šādā redakcijā:
„8. Pašvaldības līdzfinansējum
a maksājumus veic ar nākamo
Līgums ir spēkā kārtējā budžeta
mēnesi pēc līguma noslēgšanas
gadā.”.
starp pašvaldību un bērnu
uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju.
Saistošo noteikumu Nr.
8 „Par grozījumiem Babītes
„Kārtība, kādā Babītes
novada pašvaldības 28.03.2018.
novada pašvaldība nodrošina
saistošajos noteikumos
līdzfinansējumu bērnu
Nr. 2
uzraudzības pakalpojumam”
” paskaidrojuma raksts
Norādāmā informācija

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Par informatīvā izdevuma sagatavošanu
atbild sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule
Tālrunis: 67914379. Fakss: 67914435. E-pasta adrese: mara.micule@babite.lv
Avīze internetā: www.babite.lv.
www.facebook.com/Babitesnovads
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 3450 eksemplāru
Izdevējs: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
1. Projekta nepieciešamības

Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi,
Babītes pagasts,
Babītes novads, LV–2107

pamatojums.

2. Īss projekta satura izklāsts.

3. Informācija par plānoto
projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajā
m procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām.

Babītes novada pašvaldības

Grozījumi Babītes novada
pašvaldības 28.03.2018.
saistošajos
nodrošina līdzfinansējumu
bērnu uzraudzības pakalpojumam”noteikumos Nr. 2 „Kārtība, kādā Babītes novada
pašvaldība
tiesiskajam regulējumam.
izstrādāti, lai tos precizētu
atbilstoši reālajai situācijai
un
Saistošie noteikumi precizēs,
no kāda vecuma bērniem
tiek piešķirts bērnu uzraudzības
pašvaldība veic līdzfinansējuma
maksājumus pakalpojuma
pakalpojums un ar kādu
sniedzējiem.
brīdi

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.
Nav attiecināms.

informatīvā izdevuma „Babītes

Ziņas” 2018. gada 16. oktobra

Pašvaldības domes priekšsēdētājs
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